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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-19 

H ·· ssleholms 
ommun 

Personalutskottet 

§6 

Övergångsbestämmelser till förtroendevaldas 
pensionsavtal med anledning av ändrad tillämpning 
Dnr: KLF 2021 /116 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

1. anta förslaget på övergångsbestämmelse vid tillämpningen av 
pensionsavtalen OPF-KL och PBF. 

2. anta förslaget på reviderade tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF, 
med anledning av beslutad övergångsbestämmelse. 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommun har fram till 2020-12-31 haft en annan tillämpning än praxis 
avseende när en förtroendevalds uppdrag ska bedömas vara på betydande del av 
heltid. Hässleholms kommuns bedömning att sammanlagda uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad om 25% eller mer är att betrakta som betydande del av heltid är 
inte förenlig med gällande praxis, där betydande del av heltid avser sammanlagda 
uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40% eller mer av heltid. 

I samband med revideringen av reglementet "Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda" med giltighet från och med 2021-01-01 ändrades 
också tillämpningen av begreppet "betydande del av heltid" till gällande praxis. 

Nyss nämnda tillämpningar har en direkt inverkan på de pensionsavtal som de 
förtroendevalda omfattas av. Pensionsavtalen OPF-KL och PBF använder sig av 
40% som gränsvärde för om den förtroendevalde ska omfattas av samtliga 
förmåner i avtalet eller endast vissa delar. Kommunens tidigare tillämpning av 
betydande del av heltid innebär att fler förtroendevalda har kvalificerat sig för 
pensionsavtalen i sin helhet, än vad som är brukligt i andra kommuner. 

Hässleholms kommuns beslut att från och med 2021-01-01 följa gällande praxis 
avseende begreppet betydande del av heltid (40%), får en direkt negativ inverkan på 
vissa förtroendevaldas pensionsförmåner. För att lindra konsekvensen av den nya 
tillämpningen, som innebär att vissa förtroendevalda inte längre omfattas av 
samtliga pensionsförmåner i de för kommunen gällande pensionsavtalen OPF-KL 
och PBF föreslås en övergångsbestämmelse. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-19 

Hässleholms 
kommun 

Personalutskottet 

Förslag till övergångsbestämmelse: 

Övergångsbestämmelsen gäller för förtroendevald med aktivt uppdrag 2021-01-01 
och ska gälla som längst till och med 2022-12-31. 

• Övergångsbestämmelsen avser förtroendevalda som 2020-12-31 uppbar 
månadsarvode med 25 % eller mer av grundbeloppet och enligt dåvarande 
tillämpning ansågs fullgöra sitt uppdrag på minst 40 % av heltid. 

• Från 2021-01-01 gäller för nytillträdd förtroendevald ordinarie tillämpning 
om minst 40% av heltid för att anses fullgöra sitt uppdrag på betydande del 
av heltid (40%) i kommunen/bolagen och därmed omfattas av hela OPF
KL alternativt PBF. 

Att besluta om en tidsbegränsad övergångsbestämmelse gällande pensionsvillkoren 
för dessa särskilt berörda förtroendevalda är rimligt, med tanke på att 
förutsättningarna ändrats under pågående uppdragstid. Förslaget innebär att inför 
mandatperiod 2023 har övergångsreglerna spelat ut sin roll och den nya 
tillämpningen gäller samtliga, även de som träffades av övergångsbestämmelsen 
fram till 2022-12-31. 

Föreslagen övergångsbestämmelse är framtagen av personalavdelningen i samarbete 
med sakkunnig från KP A. Övergångsbestämmelsen föreslås att föras in i 
Hässleholms kommuns tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF, se bilaga. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kan leda till en kostnadsökning om någon av de berörda förtroendevalda under 
övergångsbestämmelsens giltighet ansöker om, och beviljas en pensionsförmån, 
som enligt den nya tillämpningen inte längre ingår i förmånen. 

Bilaga: 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-19 

Personalutskottet 

§7 

Jämställdhet och mångfald 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att ge personalavdelningen i uppdrag att till nästa 
utskottsmöte se över behovet av att ha en stående punkt på dagordningen gällande 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt att lämna förslag om den fortsatta 
hanteringen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet beslutade i maj 2016 att hanteringen av jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor skulle få en stående punkt på personalutskottets dagordning. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-19 

Personalutskottet 

§8 

Kommunövergripande medarbetaruppföljning år 2020 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bengtsson redovisar personalnyckeltal för 2020. 

Bilaga: 
Personalnyckeltal 2020 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering """''' "'''"i&--
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-19 

H .. ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

§9 

Resultat av 2020 års löneöversyn 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen informerar om att löneöversynen för 2020 är avslutad med 
samtliga personalorganisationer. 

Utfallet av 2020 års löneöversyn blev 2,4%. 

Sänt till 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-19 

H""ssl olms 
kommun 

Personalutskottet 

§10 

Aktuella personalpolitiska frågor 
Dnr: 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att med godkännande lägga informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Joachim Fors ställer fråga om hur långt ärendet om kommunala 
kombitjänster för kommit. 

Sänt till 

Maria Bengtsson besvarar frågan. 

Marie Söderqvist meddelar att Arbetsmiljöverket (AMV) kommer att 
genomföra digital inspektion under våren om hur Hässleholms kommun 
arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Kommunstyrelsen har delegerat till personalutskottet rätten att tolka och 
tillämpa "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda" (I<S 
§ 13/ 2021). 

Lotta Carlsson informerar om de frågor som inkommit från enskilda 
förtroendevalda och nämndsekreterare. 
Frågorna kommer att beredas ytterligare och tas upp under särskild punkt 
på kommande utskottsmöte. 
Personalutskottets tolkningar kommer därefter att publiceras under "För dig 
som förtroendevald, frågor och svar". 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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1. Allmänt 

1.1 Tillämpningsanvisningarna 
Syftet med anvisningarna är att underlätta tillämpningen av de pensions- och 
omställningsbestämmelser (OPF-KL och PBF) som Hässleholms kommun antagit 
för förtroendevalda . 

Tillämpningsanvisningarna innehåller riktlinjer för den praktiska hanteringen av 
de olika förmånerna, samt förtydliganden till OPF-KL/PBF på en del punkter. 
Anvisningarna innehåller också enklare beskrivningar av villkoren och de olika 
förmånerna i OPF-KL/PBF. 

Om det uppstår situationer där tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF
KL/PBF, gäller bestämmelserna enligt respektive reglemente före dessa 
anv1smngar. 

Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsanvisningarna. Anvisningarna ska ses 
över inför varje ny mandatperiod. 

1.2. Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har till uppgift att tolka och tillämpa 
OPF-KLs och PBFs regler. 

1.3. Uppgiftsskyldighet 
Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter kommunen begär för att 
kunna bedöma rätten till och beräkna förmånen. 

Om en begärd uppgift inte kommit kommunen tillhanda, medför det att en 
pågående utbetalning kan stoppas, alternativt att en ny utbetalning inte påbörjas. 

Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna regel om det finns 
särskilda skäl. 

1.4 Blanketter 
Blanketter för att ansöka om de olika pensions- och omställningsförmånerna finns 
att hämta på kommunens digitala ärendeplattform för förtroendevalda. 

2. Information 
Allmän information om OPF-KL och PBF finns på kommunens digitala 
ärendeplattform för förtroendevalda. 

Kommunen anordnar minst en gång per mandatperiod ett allmänt 
informationsmöte om pensions- och omställningsförmånerna som tjänas in i 
uppdraget. 
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Hässleholm kommun har tilläggstjänsten Politiker Plus, den förtroendevalda kan 
ställa frågor kring sina egna pensionsförmåner genom att mejla in sina frågor till 
fortroendevalda@kpa.se eller ringa på tel. 08-665 06 38. 

3. Pensionsbestämmelserna 

3.1 Vilka förtroendevalda omfattas 
Pensions bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag i kommunen. 

Enligt särskilt beslut i Hässleholms kommun gäller pensionsbestämmelserna även 
för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag. 

3 .2. Vilka pensionsregler gäller 
De pensionsregler en enskild förtroendevald omfattas av bestäms av 
tillträdestidpunkten till uppdraget. Bestämmelserna gäller sedan i tillämpliga delar. 

PBF 
Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda 

Gäller 

• From 1 januari 2003 

OPP 
Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda 

Gäller 

• Efter valet 2014 

• För förtroendevald som tillträtt • För förtroendevald som väljs 

uppdrag på heltid eller betydande för första gången vid valet 

del av heltid (40%) före valet 2014. 2014, eller senare. 

3.3. Förtydliganden 

• För förtroendevald som i 

tidigare uppdrag i kommunen/ 

bolagen inte omfattats av PBF 

eller äldre pensions

bestämmelser 

Definition av gränsen 40 procent, enligt Hässleholms kommun. 

Övergångsbestämmelse, enligt punkt 1&2 
Övergångsbestämmelsen gäller för förtroendevald med aktivt uppdrag 2021-01-01 
och ska gälla som längst till och med 2022-12-31. 

1. Övergångsbestämmelsen avser förtroendevalda som 2020-12-31 uppbar 
månadsarvode med 25 % eller mer av grundbeloppet och enligt dåvarande 
tillämpning ansågs fullgöra sitt uppdrag på minst 40 % av heltid. 

2. Från 2021-01-01 gäller för nytillträdd förtroendevald ordinarie tillämpning 
om minst 40% av heltid för att anses fullgöra sitt uppdrag på betydande del av 
heltid (40%) i kommunen/ bolagen och därmed omfattas av hela OPF-KL 
alternativt PBF. 



Förtroendevald som omfattats av PBF i tidigare uppdrag i 
kommunen/bolagen 

• Vid nytt uppdrag som fritidspolitiker i kommunen/ bolagen 
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En förtroendevald som i tidigare uppdrag i kommunen/bolagen har omfattats 
av PBF, men som vid avgång inte har rätt till egenpension (visstidspension, 
sjukpension, ålderspension), ska ha möjlighet att vid nytt tillträde som 
fritidspolitiker kunna välja om hen fortsättningsvis istället vill omfattas av 
OPF-KL. Det är då inte möjligt att senare åter omfattas av PBF. 

Förtroendevald som på detta sätt önskar övergå till OPF-KL ska lämna 
skriftlig ansökan till löneservice. 

• Vid nytt uppdrag som heltids-/ de/tidspolitiker i kommunen/ bolagen 
En förtroendevald som i tidigare uppdrag i kommunen/bolagen omfattats av 
PBF och som återkommer i uppdrag på heltid eller deltid om sammanlagt 
minst 40 procent, ska även fortsättningsvis omfattas av PBF. 

Förtroendevald som haft/har uppdrag hos annan huvudman 
• Vid nytt uppdrag som förtroendevald i kommunen/ bolaget 

Pensionsrätten för uppdrag i Hässleholms kommun/bolagen ska bedömas 
helt utan hänsyn till om den förtroendevalda tidigare haft, eller samtidigt har, 
uppdrag hos annan huvudman. 

Även omställningsstöden för uppdrag i kommunen/bolagen ska beräknas och 
betalas ut, utan hänsyn till tidigare eller senare uppdrag hos annan huvudman. 

4. OPF-I<L 
OPF-KL gäller för förtroendevalda som tillträtt uppdrag i kommunen/bolagen 
efter valet 2014 eller senare, och som i ev tidigare uppdrag i kommunen inte 
omfattats av PBF. 

Förmåner i OPF-KL: 

• Omställningsstöd 
o Aktiva omställningsinsatser 
o Ekonomiskt omställningsstöd 
o Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

• Pensionsbestämmelser 
o Avgiftsbestämd ålderspension 
o Efterlevandeskydd 
o Sjukpension 
o Familjeskydd 

Förtroendevalda med sammanlagda uppdrag på minst 40 procent omfattas av 
samtliga förmåner ovan. Fritidspolitiker (med sammanlagda uppdrag under 40 
procent) omfattas endast av avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd. 
Omställningsstöden hanteras av kommunen som beslutar, beräknar och betalar ut 
omställnings stöden. 
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Pensionsförmånerna beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från 
kommunen. 

5. Omställningsstöd enligt OPF-I<L 
Omställningsstöden ska ses som tidsbegränsade stöd, vars syfte är underlätta 
övergången till annat arbete och försörjning, när en förtroendevald lämnar sitt 
uppdrag. 

Aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsstöd kan kombineras 
med varandra och utnyttjas samtidigt. 

När uppdragstidens längd beräknas för att bedöma rätten till de olika 
omställningsförmånerna, ska även tid för föräldraledighet och ledighet för 
sjukdom och liknande, räknas som uppdrags tid. 

5.1 Aktiva omställningsinsatser 
OPF-KLs regler för rätt till aktiva omställningsinsatser 
Rätt till aktiva omställningsinsatser har den som vid avgången: 

• har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i kommunen/bolagen, 
• har minst fyra års sammanhängande uppdragstid på 40 procent eller mer i 

kommunen/bolagen, 
• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Aktiva omställningsinsatser i kommunen/bolagen 
• Förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till aktiva omställningsinsatser på 

liknande sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i 
Hässleholms kommun. 

• Insatserna ska ha påbörjats inom 12 månader efter avgången. 

Ansökan 
• Den förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan till kommunens 

personalavdelning senast tre månader efter avgången. 

• Den förtroendevalda anger själv, i den mån det är möjligt, vilken typ av 
aktiv omställningsinsats som önskas och uppskattad kostnad för denna. 

Beslut 
• Kommunens personalchef fattar beslut i varje enskilt fall upp till en 

kostnad på maximalt ett prisbasbelopp. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja aktiva omställningsinsatser till en 
kostnad av mer än ett prisbasbelopp om det finns särskilda skäl. 

Styrkande av deltagande 
• Den förtroendevalda ska på begäran styrka att hen deltagit i aktivitet som 

kommunen bekostat. 

Information 
• Den förtroendevalda kan ställa frågor kring aktiva omställningsinsatser 

genom att mejla in sina frågor till fortroendevalda@kpa.se eller ringa på 

tel. 08-665 06 38. 



5.2 Ekonomiskt omställningsstöd 
OPF-KLs regler för rätt till ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången: 

• har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i kommunen/ bolagen, 
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• har minst ett års sammanhängande uppdragstid på 40 procent eller mer i 
kommunen/bolagen, 

• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

OPF-KLs regler för ekonomiskt omställningsstöd 

• Varje fullgjort år i uppdraget ger rätt till tre månaders ekonomiskt 
oms tällningss töd. 

• Maximal utbetalningstid är tre år. 

• Utbetalningarna kan ske som längst till och med månaden innan den 
förtroendevalda uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

• Ekonomiskt omställningsstöd beräknas på den förtroendevaldes 
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv det senaste året, från avgång. 

• Storleken på omställningsstödet är 85 procent under det första och andra 
utbetalningsåret, och 60 procent under det tredje. 

• Under andra och tredje utbetalningsåret ska omställningsstödet samordnas 
(minskas) med förvärvsinkomst. Samordningen sker varje månad. Från 
samordningen undantas dock först ett belopp som per månad motsvarar 
1/12 av samma års prisbasbelopp. 

• Omställningsstödet upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag i 
kommunen/bolagen eller region eller kommunalförbund, på minst 40 
procent, eller får uppdrag i riksdag eller regering. 

• För att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut krävs egen aktivitet i 
syfte att hitta annan försörjning. 

Ansökan 
• Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt 

omställningsstöd börjar löpa dagen efter avgången från det uppdrag som 
ger rätt till förmånen. Uttaget kan inte skjutas upp. 

• Den förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan till löneservice senast tre 
månader efter avgången. Retroaktiv utbetalning sker från första dagen. 

• Vid senare ansökan beviljas omställningsstödet från ansökningstillfallet, 
utan retroaktivitet. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna bestämmelse om 
det finns särskilda skäl. 

Beslut 

• Kommunens personalchef fattar beslut om ekonomiskt omställningsstöd i 
varje enskilt fall. 

Samordning med förvärvsinkomst 
• Under första utbetalningsåret sker ingen inkomstsamordning. 

• Under andra och tredje utbetalningsåret ska omställnings stödet varje 
månad samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Innan samordningen 



sker undantas ett fribelopp motsvarande 1/12 av samma års 
pris basbelopp. 
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• Har en deltidssysselsatt förtroendevald beviljats omställningsstöd ska 
samordningsavdraget enligt ovan beräknas i förhållande till omfattningen 
på uppdraget. 

• Under andra och tredje utbetalningsåret ska den förtroendevalda varje 
månad lämna skriftlig inkomstuppgift, senast den 10:e i månaden efter det 
att inkomsten betalats ut. 

• Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll 
kronor. 

• Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt 
omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, 
sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen 
tillhanda. 

• Utbetalning sker i slutet av den månad då inkomstuppgift lämnats in. 

• Inkomstuppgiften lämnas till löneservice. 

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning 
• Under de första tre månaderna med ekonomiskt omställningsstöd krävs 

ingen egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning. 

• För tid därefter krävs egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning för 
att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. 

• Med egen aktivitet menas att den förtroendevalda ska uppfylla de villkor 
som krävs för ersättning i lag om arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att 
den förtroendevalda ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen inom en 
månad från det att uppdraget upphört, samt vara arbetsför och 
oförhindrad att åta sig arbete. 

• Den förtroendevalda ska varje kvartal styrka egen aktivitet. Detta görs 
genom att uppvisa handlingsplan som den förtroendevalda har upprättat 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, samt en sammanställning över 
sökta arbeten. 

• Om den förtroendevalda inte sökt arbete i tillräcklig omfattning eller inte 
tagit erbjudet arbete, kan den förtroendevalda bli skyldig att återbetala hela 
eller delar av det utbetalda omställningsstödet. 

• Pensionsmyndigheten beslutar om upphörande och återbetalning av 
omställnings stödet. 

Information 

• Den förtroendevalda kan ställa frågor kring ekonomiskt omställningsstöd 
genom att mejla in sina frågor till fortroendevalda@kpa.se eller ringa på 
tel. 08-665 06 38. 

5.3 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
OPF-KLs regler för rätt till förlängt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången: 

• har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i kommunen/bolagen, 

• har minst åtta års sammanhängande uppdragstid på 40 procent eller mer i 
kommunen/bolagen, 
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• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

OPF-KLs regler för förlängt omställningsstöd 
• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut tidigast från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i direkt anslutning till 
att det ekonomiska omställningsstödet upphör. 

• Det förlängda omställningsstödet beviljas för ett år i taget. 

• Det förlängda omställningsstödet kan betalas ut som längst till och med 
månaden innan den förtroendevalda uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. 

• Det förlängda omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före 
avgången. 

• Storleken på det förlängda omställningsstödet är 60 procent. 

• Det förlängda omställningsstödet ska samordnas (minskas) med 
förvärvsinkomster. Inget fribelopp finns. 

• Det förlängda omställningsstödet upphör om den förtroendevalda får nytt 
uppdrag i kommunen/bolagen på minst 40 procent, eller får uppdrag i 
riksdag eller regering. 

• För att det förlängda omställningsstödet ska betalas ut krävs egen aktivitet 
i syfte att hitta annan försörjning. 

Ansökan 
• Den förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan till löneservice senast tre 

månader innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder. 
Ansökan gäller för ett års utbetalning. 

• För fortsatt utbetalning fordras årsvis ansökan, senast tre månader innan 
den nya utbetalningsperioden ska påbörjas. 

• Vid senare ansökan börjar det förlängda omställningsstödet betalas ut tre 
månader efter ansökningstillfållet, utan retroaktivitet. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från dessa tidsregler om det 
finns särskilda skäl. 

Beslut 
• Kommunens personalchef fattar beslut om förlängt omställningsstöd i 

varje enskilt fall. 

Samordning med förvärvsinkomst 
• Det förlängda omställningsstödet ska samordnas med förvärvsinkomster 

under hela utbetalningstiden. Det finns inget fribelopp. 

• I övrigt gäller samma regler som vid ekonomiskt omställningsstöd. 

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning 
• Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs under hela den tid 

den förtroendevalda har rätt till förlängt omställningsstöd. 

• I övrigt gäller samma regler som vid ekonomiskt omställningsstöd. 

Information 
• Den förtroendevalda kan ställa frågor kring det förlängda ekonomiska 

omställningsstödet genom att mejla in sina frågor till 
fortroendevalda@kpa.se eller ringa på tel. 08-665 06 38 



6 Pensions bestämmelser enligt OPF-I<L 
Pensions bestämmelserna gäller för förtroendevalda med undantag för 
nedanstående. 

Pensions bestämmelserna gäller inte för den som vid tillträdet av uppdrag i 
kommunen/bolagen: 
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• har rätt att uppbära egenpension (visstidspension, sjukpension eller 
ålderspension) enligt PBF eller äldre regelverk, på grund av uppdrag hos 
kommunen/bolagen, 

• har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Pensionsmyndigheten kan i enskilt fall besluta att OPF-KL ändå ska gälla, och 
bestämmer i så fall villkoren för detta. 
Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag. 

6.1 Avgiftsbestämd ålderspension 
OPF-KLs regler för avgiftsbestämd ålderspension 

• Reglerna om avgifts bestämd ålderspension gäller för samtliga 
förtroendevalda, även fritidspolitiker. 

• Pensionsavgifter beräknas varje år på den pensionsgrundande 
årsinkomsten i uppdraget och utgör 4,5 procent av inkomst till och med 
7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av inkomst över 7,5 
inkomstbasbelopp. Inkomsttaket är 30 inkomstbasbelopp. 

• Efter att den förtroendevalde har uppnått i 32 a § LAS angiven ålder är 
pensionsavgiften 4,5 procent även på inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. 

• Pensionsavgiften avsätts senast 31 mars året efter det att den tjänats in, till 
en pensions behållning i kommunens balansräkning. 

• Pensions behållningen räknas varje år upp med inkomstbasbeloppets 
förändring. 

• Pensions behållningen kan tas ut som en månadsvis och livslång pension, 
tidigast från den tidpunkt som gäller för uttag av allmän pension. 

• Pensionsavgifter som är 3 procent eller lägre, av inkomstbasbeloppet för 
samma år, avsätts inte i balansräkningen utan ska istället betalas ut kontant 
direkt till den förtroendevalda. 

Pensionsinformation 
• Den förtroendevalda kan gå in på www.kpa.se och under "mina sidor" för 

att se sin pensionsbehållning. 

Ansökan 
• Den förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan till löneservice senast tre 

månader före önskad utbetalning. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsregel om det 
finns särskilda skäl. 



6.2 Efterlevandeskydd 
OPF-KLs regler om efterlevandeskydd 
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• Reglerna om efterlevandeskydd gäller för samtliga förtroendevalda, även 
fritids politiker. 

• Avgiftsbestämd ålderspension innehåller ett obligatoriskt 
efterlevandeskydd. 

• Efterlevandeskyddet innebär att pensions behållningen betalas ut till 
efterlevande förmånstagare enligt OPF-KL om den förtroendevalda 
avlider. 

Ansökan om att ta bort efterlevandeskydd 
• Efterlevandeskyddet kan väljas bort inför att utbetalningen av 

avgiftsbestämd ålderspension ska påbörjas. 

• Den förtroendevalda ska samtidigt med ansökan om utbetalning av 
avgiftsbestämd ålderspension, på samma blankett, skriftligen ange om 
efterlevandeskyddet ska upphöra. 

• Om efterlevandeskyddet behålls under utbetalnings tiden blir den 
förtroendevaldas egen ålderspension något lägre. 

Ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd 
• I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska förmånstagare skriftligen 

ansöka till pensionshandläggaren om utbetalning av efterlevandeskydd. 

• Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsregel om det 
finns särskilda skäl. 

6.3 Sjukpension 
OPF-KLs regler om sjukpension 

• Reglerna om sjukpension gäller för förtroendevalda som har uppdrag på 
sammanlagt minst 40 procent i kommunen/bolagen. 

• Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt till sjuk
eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 

• Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör även rätten till 
sjukpension. Pensionsmyndigheten kan om det finns särskilda skäl besluta 
om fortsatt utbetalning av sjukpension, dock längst till 65 år. 

• En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett 
efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt 
till sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under 
efterskyddstiden. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda 
får nytt uppdrag eller anställning med pensionsrätt. 

• Under tid med sjukpension ska kommunen fortsätta att sätta av 
pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension. 

Ansökan 
• Den förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan till löneservice om 

utbetalning av sjukpension, senast tre månader efter beviljad sjuk- eller 
aktivitets ersättning. 
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• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsregel om det 
finns särskilda skäl. 

6.4 Familjeskydd 
OPF-KLs regler om familjeskydd 

• Gäller förtroendevald med uppdrag om 40% eller mer. 

• Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande förmånstagare i samband med 
den förtroendevaldas dödsfall. 

Ansökan 

• I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska förmånstagare skriftligen 
ansöka till löneservice om utbetalning av familjeskydd/ 
efterlevandepension. 

• Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsregel om det 
finns särskilda skäl. 

7. PBF 
PBF gäller för förtroendevalda som tillträtt uppdrag före valet 2014 och har 
sammanlagda uppdrag på minst 40 procent i kommunen/bolagen. 

Förmåner i PBF: 

• Egenpension 
o Visstidspension 
o Sjukpension 
o .Ålderspension 

• Avgångsersättning 

• Livränta 
• Efterlevandepension 

o Efterlevandepension till vuxen 
o Kompletterande änkepension 
o Barnpension 

Pensionsförmånerna beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från 
kommunen. 
Avgångsersättningen beräknas och betalas ut av kommunen. 

8. Pensions- och avgångsförmåner enligt PBF 

8.1 Visstidspension 
Rätt till visstidspension 
Rätt till visstidspension har den som vid avgången: 

• fyllt 50 men inte 65 år 

• avgår vid mandatperiodens slut 
eller 
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• har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på 
varandra följande mandatperioder 

PBFs regler för visstidspension 
• Visstidspensionen betalas ut från avgången till 65 år. 

• Visstidspensionen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. 

Ansökan 
• Vid planerad avgång ska den förtroendevalda lämna skriftlig ansökan till 

kommunens pensionshandläggare senast tre månader före önskad 
utbetalning. I annat fall ska ansökan lämnas snarast. 

Samordning med förvärvsinkomst 
• Ett fribelopp motsvarande 5/12 av samma års prisbasbelopp, undantas 

från samordning. 
• Har en deltidssysselsatt förtroendevald beviljats visstidspension ska 

samordningsavdraget enligt ovan beräknas i förhållande till omfattningen 
på uppdraget. 

• Inkomstuppgift ska lämnas till KPA Pension enligt bolagets instruktioner. 

8.2 Sjukpension 
Rätt till sjukpension 

• Förtroendevald som fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och som en 
följd härav avgår från uppdraget före mandatperiodens utgång. 

PBFs regler för sjukpension 
• Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt till sjuk

eller aktivitetsersättning. 
• Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör även rätten till 

sjukpension. Pensionsmyndigheten kan om det finns särskilda skäl besluta 
om fortsatt utbetalning av sjukpension, dock längst till 65 år. 

• En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett 
efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt 
till sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under 
efterskyddstiden. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda 
får nytt uppdrag eller anställning med pensionsrätt. 

Ansökan 
• Den förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan till löneservice om 

utbetalning av sjukpension, senast tre månader efter beviljad sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsregel om det 
finns särskilda skäl. 

Samordning 
• Sjukpensionen ska samordnas (minskas) med socialförsäkringsförmåner. 
• Sjukpensionen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst enligt 

samma regler som gäller för visstidspension. Inlämning av 
inkomstuppgifter sker till KP A Pension enligt bolagets instruktioner. 



8.3 Alderspension 
Rätt till ålderspension 
Rätt till ålderspension har förtroendevald som: 

• har fyllt 65 år vid avgången 
eller 

• intill 65 år har haft rätt till visstidspension eller sjukpension 

PBFs regler för ålderspension 
• Alderspensionen betalas ut tidigast från 65 år och livslångt. 
• Alderspensionen ska samordnas (minskas) med allmän pension. 

Ansökan 
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• Vid planerad avgång ska den förtroendevalda lämna skriftlig ansökan till 
löneservice senast tre månader före önskad utbetalning. I annat fall ska 
ansökan lämnas snarast. 

8.4 Avgångsersättning 
Rätt till avgångsersättning 
Rätt till avgångsersättning har den som vid avgången: 

• ännu inte fyllt 50 år 

• avgår vid mandatperiodens slut 
eller 

• har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på 
varandra följande mandatperioder. 

PBFs regler för avgångsersättning 
• Avgångsersättning betalas ut från avgången och under 1 - 5 år beroende 

på ålder vid avgången och uppdragets längd. 
• Avgångsersättningen ska samordnas med förvärvsinkomst. 

Ansökan 

• Vid planerad avgång ska den förtroendevalda lämna skriftlig ansökan till 
löneservice senast tre månader före önskad utbetalning. I annat fall ska 
ansökan lämnas snarast. 

Samordning med förvärvsinkomst 

• Samordning med förvärvsinkomst ska ske på samma sätt som vid 
visstidspension, men utan hänsyn till tidsfaktor. 

• Inkomstuppgift ska lämnas till löneservice varje månad, enligt samma 
regler som gäller för ekonomiskt omställningsstöd enligt OPP-KL. 
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8.5 Livränta 
Rätt till livränta 
Rätt till livränta har förtroendevald som: 

• har haft pensionsgrundande uppdrag i kommunen sedan minst tre år 
och 

• avgått utan rätt till egenpension (visstidspension, sjukpension, 
ålderspension) enligt PBF. 

PBFs regler för livränta 
• Livräntan betalas ut från 65 år och livslångt 

• Livräntan ska inte samordnas (minskas). 

Ansökan 
• Den förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan till löneservice senast tre 

månader före önskad utbetalning. 

8.6 Efterlevandepension 
Rätt till efterlevandepension 
Rätt till efterlevandepension finns om den förtroendevalda vid dödsfallet: 

• innehade uppdrag i kommunen/bolagen 
eller 

• efter avgången har rätt till egenpension (visstidspension, sjukpension, 
ålderspension) enligt PBF. 

PBFs regler om efterlevandepension 
• Efterlevandepension kan betalas ut i form av efterlevandepension till 

vuxen och barnpension. I ett fåtal fall finns möjlighet till kompletterande 
änkepension. 

• Efterlevandepension till vuxen betalas ut i fem år efter dödsfallet. 
• Barnpension betalas ut till dess barnet fyller 18 år, eller till 20 år vid vissa 

studier. 

Ansökan 
• Förmånstagare ska skriftligen ansöka till löneservice om utbetalning av 

efterlevandepension, senast tre månader efter inträffat dödsfall. 

• Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsregel om det 
finns särskilda skäl. 
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Mål 2020 - Attraktiv arbetsgivare 

Utvecklingsmål Hur mäter vi detta? Målvärde 
Hässlehohns kommun ska ha i\ntal chefer ~om har mer än .10 medarbetare Grönt: .i\ [inskning 
ett närvarande ledarskap Gult: Oförändrat 

Rott: Ökning 
Hässleholms kommun ska HME-index (hallbart Grönt: Ovcr 78 
erbjuda ett hållbart arbetsliv medarbetarengagemang) uti[ran de tre Gult: 77-78 

begrer r som mäts i medarbetarenkäten; Rött: Under 77 
;\lotivat.ion, Ledning och St1'rning 
Genomsnitt.Jig sysselsätcningsgrad C rönt: Mer än 90 procent 
för an~tiillda med m,inadslön Gult: 80-90 procent 

R<:itt: Mindre än 80 procem 
Den totala sjukfranvaron bland anställda med Grö nt: .Mindre än 6 proccnc 
m:inadsliin G ul t: 6-6,7 procent 

Rött: ll ler än 6,7 rrocem 

~ Hässle'holm 1nästa. 



Måluppfyllelse 2020 

Antal chefer med mer än 30 
medarbetare ökar 

73 (63) 

HME-index ökar 
80 (79) 

Genomsnittlig syssel
sättningsgrad ökar 

90,4 % (89,9 %} 

Sjukfrånvaron ökar 
7,3 % (6,0 %) 

ro 
L-

Månadsavlönade 
5011 (4987) 

Könsfördelning 
~% 021% 

Medelålder 
45,8 år 

"'C Övrig arbetad tid 
~minskar (tim & mertid) 

463 åa (492,5) 

Långtidssjukfrånvaron 
minskar 

29,1 % {36,6 %) 



Antal medarbetare - hela kommunen 

2016-2020 
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Månadsavlönades anställningar 
omräknat till årsarbeten 
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4570, 1 åa (4494,2) 
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Anställningar - förvaltningar 
Antal månadsavlönade medarbetare per förvaltning 

Mi ljö- och stadsbyggnadsförv. 74 

Kultur- och fri tidsförv . 102 

Socialförva ltn ingen 151 

Arbetsmarknadsförvaltningen --- 299 
~ommunledn ingsförv. 174 

Tekni ka förvaltn ingen --·237 
Om sorgsförvaltningen ............................................ 1808 

Barn- och utbildningsförv . ............................................... 2186 

0 500 1 000 1 500 2 000 

• 2019 • 2020 Exkl RIB 



Räddningstjänstpersonal i beredskap, 
RiB 

2019-12-31 

85 

2020-12-31 

87 

+/

+2 

Arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser, BEA 

2019-12-31 2020-12-31 +/-
80 135 +55 

-

· .-. Hässleholm nästa. 



Anställningar - yrkesgrupp 
Antal månadsavlönade medarbetare per yrkesgrupp 

Räddningstjänst 33 

Fritid/Kultur 

Teknik 

Park- och fastighetsservice 

Lokalvård 

Vård och omsorg legitimerade 

Måltid 

Ledning 

Social 

Administration 

Skola/barnomsorg övriga 

Skola/barnomsorg lärare 

Vård och omsorg 

---- 156 
liiiiiiiiiiiiiiiii. 1 8 5 

------ 223 
----- 232 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili 31 0 

------------ 523 
~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. .... ...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... 1353 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. .. ~ 1455 

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 

• 2019 •2020 
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Anställningar - timavlönades timmar 
100 000 

90 000 

80 000 

70 000 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

- 20 17 - 2018 - 2019 - 2020 

j ... Hässleholm nästa. 



Sysselsättningsgrad -
genomsnittlig 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsavlönade 
96 

94 
94,4 94,8 94,5 94,7 94,8 94,8 94,5 94,6 

92 

89,9 89,9 
90,4 

90 89,1 89,5 

88 87,4 89,3 
88,8 

88,2 88,6 
87,7 

86 - 86,5 
87 ,1 

85,9 
84 

82 

80 
2013 201 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- Totalt -Män - Kvinnor 

Exkl RiB 

11> IHässleholm nästa. 



Sysselsättningsgrad -
andel heltid resp. deltid 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

57,4 57,9 58,7 58,3 
60,4 

Av alla månadsavlönade 
kvinnor är 55, 6 % 
heltidsanställda, 

motsvarande siffra för 
män är 78, 8 %. 

11111 11111 
Heltid 

42,6 42,1 

2016 •2017 2018 • 20 19 2020 

41,3 41,7 
39,6 

Deltid 

Exkl RiB 



Mertid - fyllnad & övertid, timmar 
100000 Fyllnad 33,6 åa (42,9) 
90000 --......_..._ ___ ..._...:ö~v:er:ti~d 23,4 åa (23,6) 
80000 

70000 

600 00 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 
20 16 201 7 2018 2019 2020 

- Fyllnadstid - ö vertid 

• ,- J 1 

' -. , . ~ 

..._ Hässle'hölm nästa. 



•• 

Ovrig arbetad tid omräknat till 
årsarbeten 

600,0 

500,0 

400,0 

300,0 

200,0 

100,0 

0,0 
Timavlönade 

463 åa (492,5) 

56,0 

50 1 48,8 
I ' / 42,9 33 6 ••• • 

Fyllnad 

2016 • 20 17 •2018 • 2019 2020 

24,7 

20,7 22,7 \ 23,6 23,4 --Övertid 



Åldersgrupper - kön 
1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Tom 29 30-39 40-49 50-54 
• Man • Kvinna 

Genomsnittsålder 
45,8 år 

2020 2019 2020 2019 2020 

55-59 60 och äldre 

,-:- .: -~ - ..:r - •) • .T • • - .· •' .._ ••_ :__ 
' . ' 

· . . . . . J~ Häss'leholm Jnästa. 
. . . . ~ . . . . ~ - ... . ,, 



Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro i 0/o av total arbetat tid, månadsavlönade 

9 

Sjuklönekostnad, 2016-2020 
31 , 1 

\ 26,6 

\ 

6b - ___ _ 

32,9 

\ 
8 

7 

6,4:-==:."'""'.~='16,2 -==-~ 6 

5 

4 --------------~ 
3 

2 

0 
% 2016 2017 20 18 2019 

Sjuklönekostnad Totalt - Mä n - Kv innor 

tl· ..... ~ ·. ·;. '~ . ; ; . . 
' . 

~ -- . ' 

2020 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Mnkr 

;· __ , - _ . · _ , ... Hässleholm 1n.ästa. 
' ' 



Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14 
9,0% 

8,0% 

7,0% 

6,0% 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% 
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

• 2019 • 2020 

i .... t. ' • .J'l • '. 

~ ,, - . : 

: · · ' : . · , . : ·. . .... Hässleholm 1nästa . . 
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. . 

Sjukfrånvaro - mer än 60 
dagar 
Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar i % av den totala sjukfrånvaron, 
2019-2020 

Totalt 

Män 

Kvinnor 

-29 år 

30-49 år 

50 år -

2019 
(O/o) 

36,6 

20,9 

39,0 

14,3 

32,9 

43,6 

2020 
(O/o) 

29,1 

19,7 

30,6 

14,8 

27,2 

34,3 

+/
(0/o-elil lileter) 

-7 5 
' 

-1 2 
' 

-8 4 
' 

0,5 

-5 7 
' 

-9 3 
' 

. , ..... Hässleho'lm ·nästa. 



Tillbud & arbetsskador 
800 

740 

700 

600 
521 

500 

400 
343 

300 

200 
121 

100 60 76 

0 • Tillbud Arbetsskador Arbetsskada som lett t il l sjukfrånvaro 

2018 • 2019 •2020 

111- Häss'leholm 'nästa. 



Personalomsättning 
8,7 °/o (10,3) 

Pensionsavgång 
76 (85) 

Annonserade 
vakanta tjänster 

cirka 690 

Friskvårdsbidrag, 
aktiverade 

65 o/o (53 °/o) 

. :· ::, . - . ; ·-. ·' ' 
. ~. 

1 • • • • ~ Häss'leholm 1nästa. 
> ( 1 - ~ ~ ' I!~ I 


	Personalutskott protokoll 2021-02-19
	Innehållsförteckning
	§ 6 Övergångsbestämmelser till förtroendevaldas pensionsavtal med anledning av ändrad tillämpning
	§ 7 Jämställdhet och mångfald
	§ 8 Kommunövergripande medarbetaruppföljning år 2020
	§ 9 Resultat av 2020 års löneöversyn
	§ 10 Aktuella personalpolitiska frågor
	Bilaga till § 6: Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
	Bilaga till § 8: Personalnyckeltal 2020



